Rada Powiatu w Mońkach

PROTOKÓŁ NR XIII/19
z obrad XIII sesji Rady Powiatu w Mońkach, które odbyły się w sali konferencyjnej
budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a.
w dniu 22 listopada 2019 r.

W obradach sesji wzięło udział 16 radnych, co stanowi o prawomocności obrad – lista
obecności w załączeniu.
Radny Pan Stanisław Czarniecki opuścił salę obrad po pkt 11.
Nieobecni: Pani Jolanta Kalinowska.
Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności.

Obrady rozpoczęto 22 listopada 2019 r. o godz. 13.00,
zakończono o godz. 14.45 tego samego dnia.
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Sesji przewodniczył Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w
Mońkach.
Protokołowała Anna Jóźwicka – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Ad. 1.
Otwarcie obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył obrady XIII sesji VI kadencji
Rady Powiatu w Mońkach. Powitał serdecznie Pana Starostę, Panią Wicestarostę, Członków
Zarządu, panie i panów radnych. Powitał też kierowników, dyrektorów jednostek
organizacyjnych Powiatu oraz zaproszonych gości.
Ad. 2-3.
Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
– Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał zmieniony poprzez
wprowadzenie 10 punktu:
„10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Stałych Rady
Powiatu w Mońkach, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.”
porządek obrad:
1.
Otwarcie obrad.
2.
Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Przedstawienie porządku obrad.
4.
Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Stałych Rady
Powiatu w Mońkach, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie
pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
obowiązujących w 2020 r. na terenie Powiatu Monieckiego.
12. Wystąpienia zaproszonych gości.
13. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie obrad.
Uwag do porządku obrad nie wnoszono.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poinformował, że dziś będzie stosowany
imienny sposób głosowania. Następnie przeszedł do sprawdzenia kworum.
- Pan Zbigniew Dembowski – zapytał o powód stosowania dziś takiego systemu głosowania.
- Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu – wyjaśniła, że operator systemu jest na
zwolnieniu lekarskim i nikt go nie zastępuje.
- Pan Zbigniew Dembowski – w związku z tym zapytał, czy sesja jest nagrywana i czy jest jej
transmisja.
- Pani Sekretarz – odpowiedziała, że sesja jest nagrywana i trwa jej transmisja.
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W dalszej kolejności Pan Przewodniczący sprawdził obecność na sesji, wyczytując z
imienia i nazwiska wszystkich radnych. Radni odpowiadali, że są obecni.
Po sprawdzeniu kworum poinformował, że w sesji bierze udział 16 radnych, co stanowi
kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
- Pan Dariusz Jaworowski – poprosił o przegłosowanie zmienionego porządku obrad:
Wyniki głosowania:
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 16, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (16)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński
Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (1)
Kalinowska Jolanta.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący przyjęcia zmienionego porządku obrad i
wprowadzenia 10 punktu porządku obrad „10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach, ustalenia przedmiotu ich
działania oraz składu osobowego.” w załączeniu do protokołu.
Zmieniony porządek obrad został przyjęty.
Ad. 4.
Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
W tym punkcie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady poprosił radnych o
ewentualne pytania.
Pisemną informację z pracy Zarządu Powiatu między sesjami otrzymali wszyscy radni
(pisemna informacja w załączeniu do protokołu).
- Pan Zbigniew Dembowski – nawiązał do 5 pkt posiedzenia Zarządu z dnia 8 listopada 2019
r. dotyczącego zakupu systemu GPD do Wydziału Dróg. Następnie zapytał o koszt
przedsięwzięcia i z jakich środków będzie ten zakup sfinansowany.
- Pani Marta Łosiewicz – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że w tej chwili nie może podać
dokładnej kwoty. Przypomniała, że Rada przegłosowała zmianę i przeznaczenie środków na
ten cel na poprzedniej sesji. Jest to kwota ok. 38 tys. zł i jest to wydatek inwestycyjny.
- Pan Rafał Supiński – powiedział, że sprawa, którą chce przedstawić dotyczy dyżurów aptek
w porach wieczornych, nocnych, w niedziele i święta. Może nie każdy wie, ale tę sprawę
reguluje uchwała Rady Powiatu. W związku z powyższym zapytał, co w tej sprawie zrobił
Zarząd, jakie są rozstrzygnięcia, bo mieszkańcy oczekują dyżurów aptek w porach nocnych, w
niedziele i święta.
- Pani Joanna Kitlas – Wicestarosta – stwierdziła, że to trochę nie tak. Najłatwiej jest zapytać,
co zrobił Zarząd, co zrobił Starosta. Co jednak zrobił Pan radny. Jeżeli radny znał problem
wcześniej to należało to zgłosić. Stwierdziła przy tym, że problem jest znany. Zarząd chciał
podejść do tego zdrowo-rozsądkowo. Odbyło się już spotkanie z przedstawicielami aptek.
Poprosiliśmy o dane, informacje, jakie jest zapotrzebowanie na leki w nocy. Okazało się, że
zapotrzebowanie jest, ale nie tak ogromne. Wystąpiliśmy również do dyrektora SP ZOZ w
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Knyszynie i w Mońkach, aby uzyskać informację nt. liczby pacjentów przyjętych w punktach
nocnej i świątecznej opieki medycznej. Odpowiedzi w Knyszyna jeszcze nie ma.
Przygotowywana jest już uchwała, która zostanie przedstawiona Radzie na kolejnej sesji i
będzie zabezpieczała dyżury. Będą one najprawdopodobniej od stycznia 2020 r. ponieważ
potrzeba jeszcze uzyskać opinię od wszystkich wójtów, burmistrzów z terenu naszego powiatu
i izby aptekarskiej.
- Pan Rafał Supiński – podziękował za udzieloną odpowiedź. Radny rozumie, że teraz jest taki
okres, w którym apteki nie pełnią dyżuru.
- Pani Joanna Kitlas – Wicestarosta – odpowiedział, że nie.
- Pan Rafał Supiński – kontynuując dalej zapytał, czy uchwała w przedmiotowej sprawie
wygasła, czy też nie było żadnych regulacji.
- Pani Joanna Kitlas – Wicestarosta – odpowiedziała, że nie było dotychczas żadnych regulacji
w tej sprawie.
- Pan Rafał Supiński – jako radny reprezentujący mieszkańców powiatu monieckiego, a w
szczególności Moniek, złożył do Starosty interpelację w sprawie przywrócenia dyżurów aptek
w porze nocnej, w niedziele i święta na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu. Stwierdził, że
do tego ustawa nas – Powiat zobowiązuje. Jest to podyktowane potrzebą mieszkańców, z
którymi radny spotyka się i rozmawia. Mieszkańcy są zaskoczeni i zaniepokojeni staniem
rzeczy. Trudno jest przygotować się, zakupić leki i trzymać je na okoliczność choroby. Zdaniem
radnego potrzeby mieszkańców są jednak ogromne.
- Pani Joanna Kitlas – Wicestarosta – powiedziała, że Zarząd widzi potrzebę zabezpieczenia
dyżurów. Nie mniej jednak po przeanalizowaniu zakupów w porach nocnych (poprosiła, aby
Jej uwierzyć) okazało się, że antybiotyk raz na miesiąc może zdarzył się, może nie. Najczęściej
są to prezerwatywy, witaminy itd. Pani Wicestarosta nie słyszał do tej pory by komuś taki stan
rzeczy przeszkadzał. Może w Mońkach jest zupełnie inaczej. Kończąc jeszcze raz dodała, że
uchwała w tej sprawie jest już przygotowywana.
- Pan Zbigniew Dembowski – powiedział, że był zmuszony do zakupu leku właśnie w nocy,
kiedy to jeszcze normalnie funkcjonowało. Kończąc dodał, że na pewno wtedy prezerwatyw
nie kupował.
- Pani Joanna Kitlas – Wicestarosta – nie mówiła o radnym.
- Pan Zbigniew Dembowski – kontynuując dalej stwierdził, że Pani Wicestarosta powiedziała
to w lekceważący sposób informując, iż są to zakupy mało znaczące i nieratujące życia.
- Pani Sekretarz – dodała, że potwierdzają to wydruki z aptek.
- Pan Zbigniew Dembowski – rozumie to.
- Pan Rafał Supiński – przechodząc do innego tematu zapytał o informator samorządowy. Na
poprzedniej sesji została podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie, w której zabezpieczono
środki na redagowanie ww. gazety. Następnie zapytał, kiedy gazeta zostanie wydana, w jakiej
objętości i jaki będzie jej ogólny koszt.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – potwierdził dokonanie takich zmian w budżecie.
Informator ukaże się wkrótce tj. przed świętami i z życzeniami. Objętość na chwilę obecną nie
jest znana. W związku z tym koszt jest ciężko oszacować. Następnie Pan Starosta dodał, że
Zarząd wyszedł z inicjatywą by taki informator wydać. Pozyskane zostaną również materiały z
poszczególnych gmin, które wyraziły chęć uczestniczenia w tej publikacji. Pan Starosta liczy,
że taka forma, która w tej chwili jest wypracowywana będzie formą atrakcyjną dla
mieszkańców, a artykuły w niej zawarte będą mówiły o tym, co działo się przez ostatni rok na
terenie naszego powiatu i gmin.
- Pan Rafał Supiński – podziękował za wyjaśnienie tej kwestii. Następnie złożył do Pana
Starosty, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu, wniosek o wygospodarowanie
miejsca w gazecie dla wszystkich radnych (proporcjonalnie do objętości). Poprosił również o
ujęcie miejsca dla radnych klubu PiS. Radny wie, że gazeta jest finansowania ze środków
publicznych. Dodał, że ustawa o samorządzie powiatowym zobowiązuje do utrzymywania
więzi i informowania mieszkańców o swoich działaniach. W związku z powyższym taki
wniosek na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu do Pana Starosty Pan Supiński składa.
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Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu – poprosił Panią
Martę Łosiewicz – Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w
Mońkach w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
- Pani Skarbnik – poinformowała, że radni otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i
podanymi przepisami, z których wynika obowiązek pokrycia straty. Ustawa o działalności
leczniczej nakłada na podmiot tworzący obowiązki: po pierwsze – pokrycie straty netto (nie
wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji) w terminie 9 miesięcy od upływu terminu
do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej lub po drugie – jeżeli nie dojdzie do spłaty w terminie 12 miesięcy od upływu
terminu określonego powyżej Podmiot tworzący powinien podjąć uchwałę o likwidacji
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Dbając o dalsze funkcjonowanie
placówki i zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej mieszkańcom Powiatu proponuje się
Wysokiej Radzie podjęcie przedmiotowej uchwały. Strata za rok 2018 wynosi 1 975 493,20 zł.
Jest to kwota, którą organ założycielski powinien pokryć, jeżeli chce by dalej działał spzoz. Ze
względu na to, że Powiatu nie stać na jednorazowe pokrycie straty w roku bieżącym proponuje
się, aby przekazanie pokrycia straty netto nastąpiło w dwóch ratach. Pierwsza rata wynosić
będzie 1 073 343,20 zł i zostanie przekazana Szpitalowi Powiatowemu w Mońkach do 31
grudnia 2019 r. Druga rata w wysokości 902 150,00 zł zostanie przekazana do 31 marca 2020
r.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Budżetu i Finansów o
przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Andrzej Matyszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował,
Komisja Budżetu i Finansów w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Rady Powiatu w Mońkach w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach. W posiedzeniu komisji
wzięło udział 3 członków – głosowanie było jednogłośne.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie
ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 16, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (16)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński
Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (1)
Kalinowska Jolanta.
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Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty
netto za rok obrotowy 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Mońkach w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XIII/96/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu – poprosił Panią
Martę Łosiewicz – Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w
Mońkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
- Pani Skarbnik – poinformowała, że zmiany budżetu dotyczą:
1) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz.
75020 – Starostwa powiatowe § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 2.700 zł.
2) zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz.
75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 2.700 zł na wynagrodzenia i składki ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy. Dotyczy to prowadzonej sprawy (sygnatura została podana w treści
objaśnień) zastępstwa procesowego – postepowania egzekucyjnego o zwrot dofinansowania na
działalność gospodarczą przez mieszkańca powiatu monieckiego.
3) zmniejszenia planu wydatków budżetu powiatu ogółem o kwotę 1.073.343 zł, z tego:
a) dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 6.605 zł,
w tym:
b) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami o kwotę 23.000 zł,
c) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 127.580
zł,
d) dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2940 - Zwrot do
budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie o kwotę 856.158
zł,
e) dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze (zadania własne) o kwotę 60.000 zł.
4) zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111
– Szpitale ogólne § 4160 – Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych o kwotę 1.073.343 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2018 rok.
W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu na 2019 rok zaktualizowano
również Załącznik Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania
realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.
– dot. dotacji przekazywanej do Poradni Allegro w Downarach i do OREW w Mońkach.
Budżet po dokonanych zmianach deficyt budżetu powiatu i jego pokrycie pozostaje bez zmian
i wynosi 3.122.207 zł.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Budżetu i Finansów o
przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Andrzej Matyszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował,
Komisja Budżetu i Finansów w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Rady Powiatu w Mońkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. Głosowanie było
jednogłośne.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
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- Pan Zbigniew Dembowski – zauważając, że zdejmuje się kwotę zabezpieczoną na pokrycie
nienależnie naliczonej subwencji zapytał czy są nowe wiadomości w przedmiotowej sprawie.
- Pani Skarbnik – wyjaśniła, że środki są zdejmowane, ze względu na wstrzymanie przez Sąd
Administracyjny wykonania decyzji Ministra Finansów do czasu rozstrzygnięcia tej sprawy
przez Sąd. Pani Skarbnik dodała, że w tym roku na pewno nie będzie rozprawy w tej kwestii.
- Pan Zbigniew Dembowski – wspomniał, że mówił na ten temat podczas poprzedniej sesji,
więc rozumie, że pojawiły się jakieś nowe okoliczności. Jednak Pani Skarbnik mówi, że nie.
- Pani Skarbnik – powiedziała, że Powiat otrzymał oficjalną informację w przedmiotowej
sprawie. Na moment przygotowywania poprzedniej uchwały tej informacji jeszcze nie było.
Dlatego były jeszcze zabezpieczone środki.
Więcej pytań nie zadawano.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie
ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 16, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (16)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński
Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (1)
Kalinowska Jolanta.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2019 rok w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XIII/97/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że w związku z tym, iż w dniu
dzisiejszym Wysoka Rada głosowała nad uchwałą dotyczącą przekazania środków na pokrycie
bieżącej straty za 2018 rok SP ZOZ w Mońkach, Zarząd proponuje podjęcie uchwały
intencyjnej, pokazującej w jak ciężkiej sytuacji znalazła się służba zdrowia, szpital nie tylko w
Mońkach, ale i szpitale w całej Polsce. Powiat pokrywa stratę za rok ubiegły. Strata powstała
w bieżącym roku może być jednak za duża i Powiat Moniecki jej nie udźwignie. W związku z
tym zostało przygotowane stanowisko, które Zarząd chciałby rozpowszechnić wśród
parlamentarzystów naszego województwa oraz dotrzeć do osób decyzyjnych. Chcemy dorzucić
niewielki kamyczek do ogólnopolskiej dyskusji nt. aktualnej sytuacji opieki zdrowotnej w
naszym kraju. Związek Powiatów Polskich (do którego należy Powiat Moniecki) i
Stowarzyszenie Pracodawców Szpitali Powiatowych wysyła też różne pisma i stanowiska.
Wszyscy dostrzegają problem. Tylko zdaniem Starosty, brakuje konstruktywnej możliwości
rozwiązania tego problemu. Następnie Pan Starosta odczytał Wysokiej Radzie przygotowany
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projekt stanowiska. Po przeczytaniu Pan Starosta wspomniał o wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z tego tygodnia, w którym zostało wyraźnie zakwestionowane, że zapis
zmuszający organy prowadzące, czyli Rady Powiatu do pokrywania straty jest
niekonstytucyjny. Zostało to zakwestionowane, zapoczątkowane przez Sejmik Województwa
Mazowieckiego. Trybunał Konstytucyjny określa, że art. 68 ust. 2 Konstytucji jest źródłem
odpowiedzialności władzy publicznej za równy dostęp obywateli do opieki zdrowotnej
finansowanej ze środków publicznych. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych zapewnia funkcjonowanie mechanizmów
gwarantujących to prawo, a zgodnie z nią środki przeznaczone na opiekę zdrowotną
gromadzone są w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ustawa ta nie przewiduje prawnego
obowiązku finansowania czy współfinansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki
samorządu terytorialnego. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej nie jest zadaniem
własnym jednostki samorządu terytorialnego. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że praktyka
przenoszenia przez NFZ odpowiedzialności finansowej za udzielanie świadczeń zdrowotnych
na samorząd terytorialny narusza zasadę państwa prawnego. Kończąc stwierdził, że na szerszy
komentarz do tego wyroku trzeba jeszcze poczekać. Ten wyrok daje nam, organowi
tworzącemu, światełko w tunelu. Na pewno nie daje to światełka szpitalowi, który boryka się z
niedofinansowaniem i bardzo ograniczonym dostępem do środków za świadczenie usług opieki
zdrowotnej, ale nam – Powiatowi daje szansę. Rząd ma czas 18 miesięcy po ogłoszeniu,
opublikowaniu ww. wyroku na wprowadzenie stosownych zmian, do korekty artykułu
niezgodnego z konstytucją. Daje to nam nadzieję, że w przyszłym roku nie będziemy
zobowiązani albo nie będziemy zmuszeni do postawienia szpitala w stan upadłości, bo Powiatu
budżetowo nie będzie na to stać. Pan Starosta liczy, iż nasza uchwała i stanowisko w tej
ogólnopolskiej dyskusji (bo to nie dotyczy tylko nas, ale i wszystkich szpitali powiatowych i
wojewódzkich) może być kolejnym głosem, który może zostanie wysłuchany. Może czasami
jak w przysłowiu, jest kropla, która przelewa czarę i ktoś zastanowi się nad funkcjonowaniem
służby zdrowia oraz pozwoli nam patrzeć w przyszłość bardziej z optymizmem. Będziemy mieć
czyste sumienie, że zrobiliśmy wszystko, że poinformowaliśmy wszystkich o tym, iż sytuacja,
w której znajdujemy się jest sytuacją od nas niezależną i jesteśmy w niej tylko i wyłącznie z
błędu systemowego. Kończąc podziękował za uwagę i poprosił o pozytywne przegłosowanie
niniejszej uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, że Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego w 4-osobowym składzie w dniu dzisiejszym 3 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
- Pan Rafał Supiński – na początku nawiązał do tego, co Pan Starosta powiedział o wyroku
Trybunału Konstytucyjnego i stwierdził, że dobrze, iż wsparcie przychodzi z zewnątrz.
Zobaczymy, jakie będą rozstrzygnięcia. Wspomniał o tym, co mówił Pan Starosta, że wszyscy
wysyłają takie stanowiska. Radny konsultował się z starostami z terenu województwa
podlaskiego i powiedział, że jeszcze nikt takiego stanowiska nie wysłał. Powiat będzie
pierwszy, więc może to dobrze. Następnie odniósł się do treści przedstawionego stanowiska.
Zauważył, iż w stanowisku widzimy ogólny zarys wszystkich szpitali. Natomiast my, jako radni
powiatu monieckiego powinniśmy skupić się na naszym szpitalu, bo to jest nasz problem.
Radny po przeczytaniu stanowiska twierdzi, że jest to próba zdjęcia odpowiedzialności z siebie,
z Zarządu za sytuacją naszego szpitala. Radny odnosi takie wrażenia. Przypomniał, że Zarząd
niedawno wybrał nowego dyrektora.
- Pani Irena Wysocka – prostując powiedziała, że zrobiła to komisja konkursowa.

9
- Pan Rafał Supiński – prostując swoją wypowiedź powiedział, że Zarząd zawarł umowę z
dyrektorem szpitala. Patrząc zaś na działania Zarządu ma wrażenia, że Zarząd podjął jedynie
decyzję o likwidacji ośrodków zdrowia w Trzciannem i w Kalinówce Kościelnej, która teraz
odbija się chaosem i dezorganizacją - mieszkańcy muszą dojeżdżać do innych miejscowości.
Radny odbiera to za atak na Rząd PiS. Stanowisko, w przekonaniu radnego, ma wiele
niedociągnięć i nie ma w nim mowy o szpitalu powiatowym tylko o ogólnej sytuacji. Zdaniem
Pana Supińskiego powinniśmy raczej skupić się na sytuacji naszej placówki. Jeszcze raz
powtórzył, że konsultował to z innymi starostami i pierwsze pytanie, jakie usłyszał od starostów
to, dlaczego Starosta tym stanowiskiem próbuje walczyć z Rządem. Trzeba uświadomić sobie,
że korzystamy ze środków przekazywanych przez Rząd PiS. Dzięki temu w naszym powiecie
powstają drogi. Poza tym Rząd ukształtowany kilka dni temu będzie sprawował władzę przez
najbliższe 4 lata. W przekonaniu radnego przyjmowanie takiego stanowiska może przynieść
odwrotny skutek. Zaznaczył przy okazji, że każdemu z radnych na sercu leżą sprawy naszego
szpitala. Zwrócił uwagę, iż dobry, skuteczny samorządowiec w sposób pokojowy załatwia takie
sprawy, a nie idzie na otwartą konfrontację.
- Pani Irena Wysocka – postanowiła w tej chwili zabrać głos, który powinien być w punkcie
„Różne sprawy”. Radna zwracając się do Pana Supińskiego powiedziała, że nie będzie Jego
pouczała i nie będzie Jego rozliczała z czasu, jakim radny dysponuje. Zwróciła uwagę, że przed
każdą sesją są posiedzenia komisji. To, co jest przedstawiane na sesji to już są wypracowane
stanowiska. Na sesji radni podejmują uchwały, a merytoryczne dyskusje powinny odbywać się
na posiedzeniu każdej komisji. Zadbano o to, żeby każdy radny był w składzie komisji i na
każdej komisji są sprawy różne, wolne wnioski. Na posiedzeniu omawiane są merytoryczne
sprawy zawarte w uchwałach. W posiedzeniu każdej komisji bierze udział Pan Starosta albo
Pani Wicestarosta, są kierownicy jednostek organizacyjnych, jest Pani Skarbnik i Pani
Sekretarz. Ludzie są zmęczeni zadawaniem tych pytań, bo one powinny być przedmiotem obrad
komisji. Radny miał możliwość przyjścia na posiedzenie komisji by przekazać ewentualne
spostrzeżenia i wnioski w sprawie stanowiska. Zdaniem radnej głos Pana radnego był wtedy
bardzo potrzebny. Tylko szkoda, że Pan Supiński nie uczestniczy w posiedzeniach komisji.
Przechodząc zaś to tematu aptek powiedziała, że sprawa aptek tak wygląda, iż Zarząd zadbał o
to, żeby żadna apteka nie była czynna w nocy albo też w soboty i w święta. Nie, Zarząd zadbał
o to, żeby przeprowadzić rozmowy z nawet właścicielami aptek, które nie prowadziły nigdy
dyżurów i podała przykład 2 aptek w Knyszynie. Dodała, że jak komuś byłoby one opłacalne
to wtedy były dyżury. Stać i powiedzieć, że Zarząd nic nie robi, że Zarząd atakuje Rząd PiS.
Zapytała czy Radny uważa, że sytuacja SP ZOZ w Mońkach jest bardzo dobra i powinniśmy
siedzieć cicho. Zdaniem radnej nie. Powinniśmy raczej szukać jakiegoś ratunku. Musimy wołać
o jakąś pomoc samorządowców, których wybraliśmy. To oni nas reprezentują. Radna
stwierdziła, że nie ma dojścia do ministra finansów, ministra zdrowia. Oni taką możliwość
mają. Pani Wysockiej wydaje się to bardzo zasadne. Tu nikt nikogo nie obraża. Wypracowano
stanowisko w bardzo pokojowy, merytoryczny sposób. Opisana jest sytuacja zoz-u i nikt nie
zaprzeczy, że jest to nie prawdą. Uważa, że takie dyskusje i zadawanie takich pytań powinno
odbywać się podczas posiedzeń komisji. Dziś obradowały wszystkie komisje: Komisja
Infrastruktury i Rozwoju, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów i o
wszystko można było wtedy zapytać i wpracować stanowisko. Radnego tylko interesowało czy
jest przekaz medialny. Jest i ludzie to słyszą i ludzie to oceniają. Kończąc stwierdziła, że nie
może radny powiedzieć, że Zarząd nic nie robi.
- Pan Zbigniew Dembowski – stwierdził, że radna wychodzi poza swoje kompetencje pouczając
innych radnych. Nie ma żadnej podstawy prawnej, ani w ustawie, ani w regulaminie odnośnie
organizacji pracy radnego w Radzie Powiatu. W każdej chwili radny może zabrać głos. Pan
Przewodniczący nawet otworzył dyskusję. Radny oczywiście nie ocenia poziomu dyskusji.
Zwrócił jednak uwagę, iż głos był zabrany w ramach otwartej dyskusji. Następnie odniósł się
do tematu uchwały i jej tytułu: w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji SP ZOZ w Mońkach
– i powiedział, że jak najbardziej tak. Dlatego poprosił, aby skupić się tylko na naszym szpitalu.
Dodał, iż jest faktycznie akapit dotyczący bezpośrednio naszej placówki. Problem był
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wcześniej stwierdzony i były podejmowane próby w poprzednich kadencjach. Zdaniem
radnego, nie wszystkie szpitale są w takiej sytuacji i potrzebują naszego głosu i naszego
wsparcia. Poza tym Radny nie ma wiedzy jak jest sytuacja finansowa innych szpitali
powiatowych w Polsce. Z tego by wynikało, że żaden szpital powiatowy nie jest na plusie w
Polsce. Zauważył, że być może Pan Dyrektor ma większą wiedzę. Ze stanowiska wynika
również, że główną przyczyną jest postawa rządu i nie przekazywanie środków. W tym miejscu
przypomniał, że miesiąc temu została podjęta uchwała w sprawie przeprowadzenia kontroli i
oceny działalności SP ZOZ w Mońkach. Zlecono jej wykonanie firmie zewnętrznej za „grube
pieniądze.” Rada ustaliła, że przedmiotem kontroli ma być:
1) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;
2) gospodarka finansowa;
3) opracowanie koncepcji optymalnych zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
Pierwsza część wyników kontroli ma być dostarczona do końca roku. Pozostała część do końca
marca.
Z Sali słychać było stwierdzenie, że do końca stycznia.
- Pan Zbigniew Dembowski – zapytał, czy niecelowe byłoby poczekać na wynik kontroli. Skoro
zleciliśmy kontrolę tzn., że my nie mamy takiej wiedzy czy wszystko w naszym spzoz jest w
porządku, bo dopiero kontrola zewnętrzna, niezależna to nam przedstawi. Dopiero wówczas
będzie można wyciągnąć wnioski, czy tylko i wyłącznie wina jest po stronie Rządu, czy w
pewnym sensie sprawy organizacyjne też mają tu coś do życzenia. Przypomniał, iż
rozmawialiśmy, że kontrola zewnętrzna jest potrzeba również, dlatego żeby przedstawić
konkretny program naprawczy dla banku, który ma udzielić kredytu. Zdaniem radnego
podejmowanie w tym momencie stanowiska wydaje się przedwczesne. Pan Dembowski
odczytuje to, jako stanowisko tylko i wyłącznie polityczne. To stanowisko na obecną chwilę
nic nie załatwi dla naszego spzoz-u. Gdybyśmy w stanowisku podparli się wynikami kontroli,
z której wynikałoby faktycznie, że niskie są wyceny, że zaniżone są opłaty za świadczenia,
wtedy miałoby to sens. Stwierdził, że Pani Wysocka w emocjonalny sposób do tego podchodzi.
Dodał, iż na ostatniej sesji też Mu kłamstwo zarzuciła. Nie chciał się wdawać w dyskusję, w
którym miejscu kłamał. Kończąc zwracając się do Przewodniczącego Rady poprosił o
przestrzeganie zasad normalnej kultury, by szanować się nawzajem.
- Pan Rafał Supiński – przyjął z pokorą to, co Pani radna powiedziała. Następnie powiedział,
że jak najbardziej radni są szpitalem i poprawą jego sytuacji ekonomicznej. W dalszej
kolejności zgłosił poprawki do uchwały Rady Powiatu, które odczytał:
- § 2 uchwały: Stanowisko, o którym mowa w § 1 przekazuje się: - dodanie pkt 8) Staroście
Monieckiemu.
- w stanowisku radny chce zmienić pierwsze zdanie: Sytuacja finansowa Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach od wielu lat stale się pogarsza.
Ponadto, o czym już była mowa, ważne jest by wszystkie stwierdzenia, które padają w
stanowisku dotyczyły wyłącznie szpitala monieckiego, a nie wszystkich szpitali.
- § 3 uchwały: Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w
Mońkach, dlatego że wcześniej dodano Starostę Monieckiego.
- ostatni akapit w stanowisku: Jednocześnie Rada Powiatu w Mońkach zapewnia o własnych
działaniach służących poprawie sytuacji SP ZOZ w Mońkach zobowiązując Starostę
Monieckiego i Zarząd Powiatu w Mońkach do natychmiastowej racjonalizacji działalności
szpitala powiatowego w Mońkach.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – stwierdził, że po raz kolejny mamy do czynienia
z mówieniem albo nieprawdy albo prawdy. Pan Starosta nie wie czy ze wszystkimi starostami
radny spotykał się, rozmawiał czy też nie. Natomiast uchwała w bardzo podobnym brzmieniu
została podjęta przez Radę Powiatu w Sejnach i została ona wysłana do wszystkich
samorządów powiatowych w Polsce. Dodatkowo została również wysłana do organów i
instytucji, które mogą mieć wpływ na to, co dzieje się z finansowaniem. Nie przypomina sobie
w tej chwili, by atakował Rząd PiS. Mówił zaś o bardzo niefortunnych i bardzo nietrafionych
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rozwiązaniach prawnych zaproponowanych przez Rząd. Pan Starosta nie ma problemu z partią
Prawo i Sprawiedliwość. Przez ostatni rok świetnie współpracowało Mu się z Panem
Wojewodą, z Panem Marszałkiem, z poszczególnymi osobami, które są Starostami, albo
Wicestarostami w poszczególnych powiatach. Partia nie stanowi problemu. Problem zaczyna
się bliżej tutaj i jest zazwyczaj personalny. Kwestia czy ktoś jest w opozycji, czy ktoś jest w
zarządzie, czy jest starostą nie zwalnia go z tego, w jaki sposób podchodzi do spraw lokalnych.
Mówienie i zarzucanie, że atakuje się Rząd. W tym tygodniu Trybunał Konstytucyjny
wypowiada się o zapisie świadczącym i karzącym spłacać zobowiązania, które konstytucyjnie
są zagwarantowane naszym mieszkańcom, naszym obywatelom. Powiat musi pokrywać te
zobowiązania, a nie ma środków by zaspokoić potrzeby lokalnej wspólnoty samorządowej,
mieszkańców poszczególnych gmin. To wykracza poza jakiekolwiek ramy dobrej współpracy
i dobrego myślenia o tym, co ma spotkać mieszkańców naszego Powiatu. Przytaczając słowa
radnego „zrzucenie odpowiedzialności z siebie” zapytał, za co. Za sytuację, którą radny w
swoich poprawkach zaznaczył, że dzieje się od wielu lat. Radni twierdzi, iż mieszkańcy
korzystający z ośrodków zdrowia mają teraz niesamowity chaos. Cześć mieszkańców z Gminy
Trzcianne przepisało się na naszego SP ZOZ w Mońkach. Mieszkańcy Kalinówki Kościelnej
przepisali się do Knyszyna. Mieszkańcy są z tego zadowoleni. Ma na to potwierdzenie od osób,
które realnie rozmawiają z Panią radną Wysocką.
- Pani Ewa Piekutowska – powiedziała, że mieszkańcy nie są zadowoleni. Do ośrodka zdrowia
mają teraz jeździć o wiele dalej, więc nie można przekłamywać takich rzeczy.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – wspomniał o wystąpieniach Pani Wysockiej,
które wychodzą poza ramy kultury, pouczania radnego. Stwierdził, iż nie było to pouczanie. W
wielu przypadkach było to stwierdzenie faktów. To nie były różnego rodzaju insynuacje. To, o
czym Pani Irena mówiła potwierdza tylko i wyłącznie to, o czym radny mówił potem po
poprawkach – potwierdza tylko i wyłącznie stanowisko Pani Ireny, która powiedziała, że na
takie rzeczy, na takie poprawki mamy czas by pracować w komisjach, a nie na sesji, kiedy jest
włączona kamera i kiedy potem można Facebooku czy jakimś innym medialnym źródle
przekazać swoje zastrzeżenia. Żeby być spójnym i merytorycznym to oprócz swojego
wystąpienia niech załączone będą również odpowiedzi, które padają na poszczególne zarzuty.
Efektem kontroli, co słusznie zauważył Pan Dembowski, jest program naprawczy. Wyrok
Trybunału Konstytucyjnego daje światełko w tunelu i może nam zagwarantować środki by
poręczyć kredyt. Daje to Powiatowi duże możliwości, w tym możliwość zainwestowania. Nie
trzeba być znawcą by zrozumieć gdzie uciekają pieniądze albo, dlaczego jest niedofinansowany
szpital. Nie trzeba czekać na audyt. Pan Starosta ma wrażenie, że przez ostatni rok na coś czeka
się. Nieprawdą jest też to, że Zarząd nic nie robi. Wspomniał o spotkaniach z Dyrektorem NFZ
i Prezesem NFZ, o konferencjach, w których wzięli udział, o odbytych dyskusjach, analizach,
raportach, które szpital musiał przedstawić by trafnie zdiagnozować sytuację i szukać
rozwiązań. Łatwo jest wyjść i powiedzieć, że się nic nie robi, że Zarząd nie podejmuje żadnych
działań. Łatwo jest wyjść i krytykować. Na to jest czas, co zostało słusznie zauważone, by
przyjść i porozmawiać wcześniej, a nie robić tutaj politykę. Kończąc stwierdził, że może mniej
potrzeba polityki, a więcej myślenia o tym, co dzieje się z mieszkańcami, co dzieje się ze
szpitalem, pływalnią, drogami. Jak wspólnie szukać rozwiązań. Każde działanie, które jest
podejmowane (Pan Starosta ma wrażenie, że przez klub PiS) jest traktowane, jako obraza rządu,
atak na rząd, jak bezpardonowe działanie Zarządu Powiatu. Stanowisko, które zostało
wypracowane, a w brzmieniu pierwotnym było dużo ostrzejsze, zostało naprawdę bardzo
mocno złagodzone. To nie jest kwestia ataku, to nie jest kwestia tego, że mamy posługiwać się
liczbami, z którymi radni mieli do czynienia w każdym raporcie. Sytuacja naszego szpitala
wpisuje się w trudną, dramatyczną sytuację służby zdrowia w całym kraju, o czym mówi się na
każdej konferencji i każdym spotkaniu.
- Pan Rafał Supiński – zwracając się do Pana Starosty poprosił, aby tak emocjonalnie Pan
Starosta nie unosił się, bo to nie służy rozwiązywaniu problemów. Zgodził się ze
stwierdzeniem, że problem jest bliżej, więc dlatego w stanowisku powinniśmy skupić na
szpitalu powiatowym, a nie na szpitalach w całej Polsce. Cieszy się, iż Pan Starosta chwali
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współpracę z rządem PiS. Radni też się z tego cieszą, mimo, że na początku Pan Starosta
oficjalnie stwierdzał, że nie jest potrzebne przywożenie polityków (są na to zapisy Pana
Starosty w portalach społecznościowych). Radny ma nadzieję, że mieszkańcy oglądają
transmisję lub później ją odtworzą. Pan Supiński też ją udostępni, bo do tego został
zobowiązany przez mieszkańców, którzy wybrali Jego na radnego, by informować o swoich
działaniach, ale także o działaniach Powiatu. Stwierdził, iż Pan Starosta nie odniósł się do
poprawek w uchwale, a te poprawki to działanie nasze, czyli Rady. Kończąc poprosił o ich
uwzględnienie.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – stwierdził, że czas na merytoryczne opracowanie
przedmiotowego dokumentu był podczas posiedzeń komisji. W związku z tym, iż nie zostały
podczas nich wniesione żadne poprawki Pan Starosta zwrócił się do radnych o przegłosowanie
przygotowanej przez Zarząd uchwały dotyczącej stanowiska.
- Pan Rafał Supiński – myśli, że radni mimo wszystko powinni skupić się na poprawkach i
przegłosować zgłoszone poprawki.
- Pan Jarosław Pokoleńczuk – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mońkach – na wstępie podziękował Wysockiej Radzie za podjęcie uchwały w
sprawie pokrycia straty placówki. Następnie Pan Dyrektor potwierdził słowa Pana Starosty, iż
Rada Powiatu Sejneńskiego zajęła podobne stanowisko. Pan Dyrektor (na prośbę Zarządu)
zaproponował treść stanowiska i rzeczywiście pierwsza wersja była ostrzejsza. Zdaniem Pana
Pokoleńczuka to stanowisko dotyczy sytuacji SP ZOZ w Mońkach tylko został w nim pokazany
ogólnopolski kontekst i to na podstawie obiektywnych informacji, chociażby, jakim jest
opracowany raport dotyczący sytuacji szpitali. Zaproponowane rozwiązania dotyczyć będą
wszystkich, a nie tylko SP ZOZ w Mońkach. W ocenie Pana Dyrektora potrzebne są JEDNAK
rozwiązania systemowe. Wyrok TK jest bardzo ciekawy. Poza tym skarżącym jest samorząd
województwa mazowieckiego, którym rządzi koalicja. Pan Dyrektor powiedział to, by oczyścić
sytuację. Ponadto myśli, że mogą iść za tym bardzo idące zmiany w systemie.
W tym miejscu Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10
minut przerwy i zaprosił przewodniczących klubów radnych na spotkanie.
Po wznowieniu obrad (przerwa przedłużyła się) Pan Przewodniczący poinformował, że
podczas spotkania przedstawicieli klubów radnych została uzgodniona wspólna wersja
uchwały. Naniesione poprawki zostały zatwierdzone przez obie strony. Wobec powyższego
Pan Przewodniczący przystąpił do głosowania.
Zaproponowano odczytanie poprawek.
- Pani Irena Wysocka – poprosiła o przedstawienie nowego stanowiska.
- Pan Przewodniczący – powiedział, że w pkt 8 uchwały została dodana osoba
Przewodniczącego Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku. Treść §
3 otrzymuje brzmienie: Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.
Natomiast w stanowisku w pierwszym akapicie został usunięty zapis dotyczący wszystkich
szpitali powiatowych. Zmiana nastąpiła również w treści akapitu zaczynającego się od słów
„mając na uwadze” poprzez wykreślenie informacji o innych szpitalach. Przedostatni akapit
został usunięty w całości. Więcej zmian w treści stanowiska nie ma.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie
uchwałę w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mońkach:
Wyniki głosowania:
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 16, NIEOBECNI: 1
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Wyniki imienne:
ZA (16)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński
Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (1)
Kalinowska Jolanta.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie stanowiska
dotyczącego sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach w
załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XIII/98/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
W tym punkcie głos zabrała Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu, która
poinformowała, że w związku z wyborem Pana Jana Borowskiego na Członka Zarządu Powiatu
w Mońkach nie może On pełnić swojej funkcji w Komisji Rewizyjnej. Dlatego zaraz po sesji
złożył rezygnację. Wobec powyższego dziś przedstawiany jest Wysokiej Radzie projekt
uchwały zmieniającej skład ww. Komisji. Kończąc powiedziała, że w miejsce Pana Jana
Borowskiego należy powołać innego radnego.
- Pan Przewodniczący Rady – poprosił o zgłaszanie kandydatur.
- Pani Joanna Kitlas – Wicestarosta – w imieniu klubu radnych „Aktywny Powiat” zgłosiła
kandydaturę Pana Jarosława Popowskiego.
- Pan Przewodniczący Rady – zapytał, czy radny wyraża zgodę.
- Pan Jarosław Popowski – wyraził zgodę na kandydowanie.
- Pan Zbigniew Dembowski – w imieniu klubu radnych PiS zgłosił kandydaturę Pana Rafała
Supińskiego.
- Pan Przewodniczący Rady – zapytał, czy radny wyraża zgodę.
- Pan Rafał Supiński – wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
- Pan Przewodniczący – przystępując do przeprowadzenia głosowania powiedział, że osoba,
która otrzyma większą liczbę głosów zostanie członkiem komisji.
Następnie przystąpił do głosowania w sprawie wyboru kandydata – Pana Jarosława
Popowskiego na członka Komisji Rewizyjnej.
Wyniki głosowania:
ZA: 10, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, OBECNI: 16, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (10)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Wysocka
Irena.
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PRZECIW (5)
Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Popowski Jarosław.
NIEOBECNI (1)
Kalinowska Jolanta.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyboru kandydata
– Pana Jarosława Popowskiego na członka Komisji Rewizyjnej w załączeniu do protokołu.
Głosowanie nad drugą kandydaturą jest niezasadne.
W dalszej kolejności Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod
głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, OBECNI: 16, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Wysocka
Irena.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Supiński Rafał.
NIEOBECNI (1)
Kalinowska Jolanta.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta.
/Uchwała Nr XIII/99/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
W tym punkcie ponownie głos zabrała Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu,
która powiedziała, że sytuacja jest podobna jak w przypadku Komisji Rewizyjnej. Pan Jan
Borowski, w związku z wyborem na Członka Zarządu Powiatu w Mońkach, złożył rezygnację
ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ponieważ nie może łączyć tych dwóch funkcji.
Przypomniała, iż przedmiotowa Komisja została powołana łącznie z przydzieleniem funkcji.
Pan Jan Borowski pełnił w Komisji funkcję Wiceprzewodniczącego, więc teraz Rada odwoła
radnego z ww. funkcji i w to miejsce wstąpi nowy radny.
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- Pan Przewodniczący Rady – poprosił o zgłaszanie kandydatur.
- Pani Joanna Kitlas – Wicestarosta – zgłosiła kandydaturę Pana Jarosława Popowskiego.
- Pan Rafał Supiński – zgłosił kandydaturę Pani Ewy Piekutowskiej.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
- Pan Przewodniczący Rady – zapytał, czy kandydaci wyrażają zgodę.
- Pan Jarosław Popowski – wyraził zgodę.
- Pani Ewa Piekutowska – wyraziła zgodę na kandydowanie.
Następnie Pan Przewodniczący przystąpił do głosowania w sprawie wyboru kandydata
– Pana Jarosława Popowskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 16, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (11)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Popowski Jarosław, Radomski
Mirosław, Wysocka Irena.
PRZECIW (5)
Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał.
NIEOBECNI (1)
Kalinowska Jolanta.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyboru kandydata
– Pana Jarosława Popowskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji
w załączeniu do protokołu.
Głosowanie nad drugą kandydaturą jest niezasadne.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, OBECNI: 16, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Popowski Jarosław, Wysocka Irena.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Piekutowska Ewa, Supiński Rafał.
NIEOBECNI (1)
Kalinowska Jolanta.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w załączeniu do protokołu.
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- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta.
/Uchwała Nr XIII/100/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 10.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Stałych Rady
Powiatu w Mońkach, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.
- Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, że w związku z trzecią
rezygnacją Pana Jana Borowskiego z prac Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu
przedkładany jest dziś projekt uchwały dotyczący zmiany składu osobowego przedmiotowej
Komisji. Kończąc dodała tylko, że Komisja ukonstytuuje się sama na kolejnym posiedzeniu.
- Pan Przewodniczący Rady – poprosił o zgłaszanie kandydatur.
- Pani Joanna Kitlas – Wicestarosta – zgłosiła kandydaturę Pana Jarosława Popowskiego.
- Pan Przewodniczący Rady – zapytał, czy radny wyraża zgodę.
- Pan Jarosław Popowski – wyraził zgodę na kandydowanie.
- Pan Rafał Supiński – zgłosił kandydaturę Pana Zbigniewa Dembowskiego.
- Pan Przewodniczący Rady – zapytał, czy kandydat wyraża zgodę.
- Pan Zbigniew Dembowski – wyraził zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Następnie Pan Przewodniczący przystąpił do głosowania w sprawie wyboru kandydata
– Pana Jarosława Popowskiego na Członka Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu.
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 16, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (11)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Popowski Jarosław, Radomski
Mirosław, Wysocka Irena.
PRZECIW (5)
Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał.
NIEOBECNI (1)
Kalinowska Jolanta.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyboru kandydata
– Pana Jarosława Popowskiego na członka Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu w
załączeniu do protokołu.
Głosowanie nad drugą kandydaturą jest niezasadne.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu w
Mońkach, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, OBECNI: 16, NIEOBECNI: 1
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Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Wysocka
Irena.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Supiński Rafał.
NIEOBECNI (1)
Kalinowska Jolanta.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach, ustalenia przedmiotu ich
działania oraz składu osobowego i w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta.
/Uchwała Nr XIII/101/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie
pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
obowiązujących w 2020 r. na terenie Powiatu Monieckiego.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie
pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
obowiązujących w 2020 r. na terenie Powiatu Monieckiego przedstawiała Pani Hanna Purta –
Kierownik Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Mońkach.
- Pani Kierownik – poinformowała, że uchwała w zakresie ustalenia wysokości stawek za
usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg podejmowana jest każdego roku.
Przedmiotowe zadania należą do zadań własnych Powiatu i są realizowane przez podmiot
zewnętrzny. Wybór wykonawcy został dokonany w sierpniu br. w drodze zapytania
ofertowego. Stawki określone obecnie są równe stawkom wynikającym z zawartej umowy.
Poza tym zgodnie z linią orzeczniczą Powiat nie może zarabiać realizując niniejsze zadania.
Projekt przedstawianej uchwały jest, zatem przedłużeniem obecnie obowiązującej na kolejny
rok, gdyż wszystkie stawki w niej zawarte są takie same. Pod uwagę wzięto oczywiście
Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia maksymalnych stawek na rok 2020.
Powiat ma zawartą umowę dla pojazdów do 7,5 t, gdyż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
nie wpłynęły oferty dotyczące pojazdów o wyższej masie lub też przewożących materiały
niebezpieczne. Liczba pojazdów usuwanych z dróg na parking strzeżony oscyluje w granicach
60 pojazdów rocznie. Zwykle powodem usunięcia pojazdu z drogi są nietrzeźwi kierujący,
czasami pojazdy zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W 2019 r. do dzisiaj usunięto
53 pojazdy, w tym 50 samochodów osobowych, 2 ciągniki rolnicze i 1 motorower. Właściciele
45 pojazdów odebrali swoje pojazdy i opłacili koszty. Na dzień dzisiejszy na parkingu
przechowywanych jest jeszcze 8 samochodów osobowych. W 2 przypadkach toczą się sprawy
sądowe o przepadek na rzecz Powiatu. Natomiast 6 samochodów czeka na odbiór.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Infrastruktury i Rozwoju
Powiatu o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
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- Pan Rafał Supiński – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu –
poinformował, Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu w dniu dzisiejszym (3 członków
obecnych) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie
ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kamiński
Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Radomski
Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Kalinowska Jolanta.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2020 r. na terenie Powiatu Monieckiego
w Mońkach w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XIII/102/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 12.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Nie wystąpiły.
Ad. 13.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
W tym punkcie głos zabrał Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki, który serdecznie
podziękował wszystkim służbom i osobom uczestniczącym w nietypowej akcji –
odprowadzenia dzikiego zwierzęcia z centrum naszego miasta do miejsca jego naturalnego
bytowania, czyli do lasu. Akcja trwała cały dzień. Służby zaangażowane spisały się. Pan
Starosta podziękował Parkowi, Straży Pożarnej, weterynarii, myśliwym, Policji. Taka akcja
pozwoli w przyszłości dużo szybciej, skuteczniej reagować na takie zdarzenia. Sytuacje
kryzysowe nie są wpisane w codzienny scenariusz, a najlepsze scenariusze pisze życie.
Działania wszystkich osób, które starały się pomóc zwierzęciu wrócić do lasu okazały się
skuteczne. Kończąc jeszcze raz podziękował.
Ad. 14.
Zamknięcie obrad.
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- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach po wyczerpaniu
porządku obradv zamknął obrady XIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach.
Przewodniczący Rady – Dariusz Jaworowski
Protokołowała: A.J.
________________________________________
Nagranie rejestrujące obraz i dźwięk niniejszego protokołu jest dostępne na stronie
Starostwa Powiatowego w Mońkach www.monki.pl - oraz w BIP-ie Starostwa
Powiatowego w Mońkach
(http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl/rada_pow/nagrania_obrad_rady_powiatu/).

